
 

 

TISKOVÁ INFORMACE   srpen 2018 

 

 

GaLaBau 2018: z celého světa do Norimberku 

 

 vlakem od 99 eur: zpáteční do Norimberka odkudkoliv z Německa 

 mobilní aplikace GaLaBau 

 rychlý přístup na veletrh s e-vstupenkou 

 

Od 12. do 15. září 2018 se na norimberském výstavišti už po 

třiadvacáté uskuteční GaLaBau, přední mezinárodní oborový veletrh 

městské zeleně a venkovních prostor. Přibližně 1350 vystavovatelů se 

setká s 65 000 odbornými návštěvníky – poprvé ve 14 veletržních 

halách, ve veletržním parku a na venkovní předváděcí ploše. Čtyři dny 

budou mezinárodní firmy ze zeleného odvětví představovat kompletní 

nabídku pro plánování, výstavbu a údržbu zahrad, parků a zelených 

ploch. Společnost NürnbergMesse odborným návštěvníkům nabídne 

různé služby pro optimální naplánování služební cesty do 

Norimberka.  

 

Plánování návštěvy je hračka díky přehlednému a jasně strukturovanému 

webu www.galabau-messe.com/en (k dispozici v angličtině a němčině). 

Informace o veletrhu, doprovodném programu, cestě na veletrh, ubytování 

nebo možnostech stravování v Norimberku najdete snadno a rychle. 

Nechybí ani tipy na památky ve městě nebo místa, kam zajít po pracovní 

části programu. Web byl navržen v tzv. responsive web designu a při 

surfování na jakémkoliv zařízení nabídne spoustu zábavy. 

 

Na území Německa: výhodné vlakové jízdenky na GaLaBau 

Ve spolupráci s německými dráhami Deutsche Bahn nabízí společnost 

NürnbergMesse i tentokrát atraktivní cestovní balíčky pro služební cesty na 

veletrh GaLaBau. Odborní návštěvníci si mohou rezervovat výhodnou 

akční jízdenku na spoje ICE platnou na území Německa. Ve 2. třídě tak 

mohou na veletrh GaLaBau a zpět cestovat pohodlně po železnici od 

pouhých 99 eur. Cestování vlakem přispívá k ochraně životního prostředí. 

Rezervovaný vlak jezdí 100% na zelenou elektřinu, která pochází výlučně 

z evropských obnovitelných zdrojů.   Metrem se na výstaviště z hlavního 

vlakového nádraží v Norimberku dostanete za pouhých osm minut.  
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Kdo potřebuje jízdenku na MHD, může si ji přiobjednat při online rezervaci. 

Více informací na adrese: www.galabau-messe.com/train 

 

Ze zahraničí: letecky do Norimberka a rychle na výstaviště 

Letiště Albrechta Dürera v Norimberku už několikrát získalo prestižní 

ocenění „Business Traveler Award“, a patří tak mezi nejlepší letiště 

v Německu. Pravidelní cestující zde oceňují rychlé odbavení, krátké 

vzdálenosti a dobré spojení do centra města a na výstaviště 

NürnbergMesse. Městskou dopravou trvá cesta na GaLaBau 2018 

pouhých 25 minut.  

 

Po návštěvě veletrhu je důležité se pohodlně ubytovat. Pětihvězdičkový 

hotel i ubytování v soukromí pro pobyt v Norimberku najdou návštěvníci na 

stránce www.galabau-messe.com/accommodation. 

 

Snazší vyhledávání vystavovatelů a produktů 

Cesta a nocleh jsou zařízené? V tom případě lze začít plánovat samotnou 

návštěvu veletrhu. K tomu poslouží online platforma „Vystavovatelé 

a produkty“. Zde jsou přehledně uvedeni všichni vystavovatelé, produkty 

a novinky – vyhledání podle určitých hesel pak je velmi snadné. 

Nejzajímavější výsledky vyhledávání si lze uložit do vlastního seznamu. 

Prostřednictvím internetové platformy je možné si dojednat i schůzky 

s vystavovateli na stáncích. 

 

Plánování návštěvy pomocí mobilní aplikace GaLaBau 

Od poloviny/konce srpna bude k dispozici také aplikace GaLaBau. Na 

uživatele všech operačních systémů iOS 8 a Android 4.0.3 a novějších 

čekají praktické funkce pro plánování návštěvy veletrhu. Ani tady nesmí 

chybět osobní seznam, na který si uživatelé mohou přidávat vystavovatele, 

produkty a akce. O případných změnách, které se jich budou týkat, pak 

budou informováni prostřednictvím automatických „push“ notifikací. 

K dispozici bude rovněž dynamický plán hal pro snadnou orientaci na 

výstavišti. Veškerý obsah je kdykoliv k dispozici také offline a přihlašování 

funguje globálně, tj. pro web i aplikaci. Jedna praktická funkce: Pokud 

návštěvníci po dlouhém, úspěšném dni na veletrhu GaLaBau zapomenou, 

kde zaparkovali, pomůže jim integrovaný nástroj Carfinder na bázi GPS. 

Pravidelné aktualizace uživatelům aplikace zajistí nepřetržitý přístup 

k nejnovějším informacím. 

http://www.galabau-messe.com/accommodation
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E-vstupenka několika kliknutími v e-shopu 

Vstupenky na veletrh lze pohodlně rezervovat prostřednictvím online 

obchodu a je možné je hned vytisknout. E-vstupenka zaručuje přímý 

přístup na veletrh bez čekání. Denní vstupenka stojí 30 eur, permanentka 

pak 40 euro.  

 

Více informací na webu www.galabau-messe.com/en. 

 

Kontaktní osoby pro média 

Helen Kreisel, Saskia Viedts 

T +49 911 860 683 29 

F +49 911 860 612 83 29 

saskia.viedts@nuernbergmesse.de 
 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete 

v newsroomu na stránce: www.galabau-messe.com/en/news  

 

Další služby pro novináře a zástupce médií na adrese:  

www.galabau-messe.com/press 

 

Sledujte nás: 

Facebook: www.facebook.com/galabauexpo 

Instagram: www.instagram.com/galabau_expo_nuernberg 

 

 

 


